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± 
 والصالُة والسالُم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه أما بعُد :احلمُد هلل 

فهذا نظم نظمتُُه يف صفة وضوء رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الصحيحِة ، 

وطريقتي يف ذلك هي أن أذكَر يف النظم املسألَة فإن كانت جممعا عليها فإين أنص عىل ذلك 

ِن فحسب ال ما اد عي فيه مكتفيا بذلك ، واعتمدُت يف نقِل اإلمجاع عىل اإل مجاِع املتيَقَّ

اإلمجاُع واألمُر عىل خالف ذلك ، وقْد ُأَسمي ناقَل اإلمجاِع ، فإن كان األمر خالفيا بيَّنُت 

 ذلك مبينا الراجَح بدليله إما برصيح العبارة أو بطريق اإلشارة .

 ( ) املُْعترََص املُْخترََص يف صفة وضوء َسيِِّد البَََش وأسميته : 

 وأسأُل اهلَل تعاىل أن جيعل ذلك خالصا لوجهه وحده سبحانه 
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حددددددديدددددددِم  -١ ندددددددا الدددددددرَّ  أبددددددددأ بددددددداسددددددددددددددددم َربدددددددِّ

 

 مصدددددددددددددددلدددددديددددددا عددددددىل الددددددنددددددبددددددْي الددددددكددددددريددددددمِ   

ِه  -٢   حمددددددددددمددددددددددد  وآلددددددددددِه وصددددددددددددددددددددحددددددددددبددددددددددِ

 

هِ    ْ بددددددددِ  ومددددددددن مهددددددددددددددددد  يف دربددددددددِه وحددددددددِ

 وبدددددددعددددددُد قدددددددد ندددددددظددددددمدددددددُت يف بددددددديددددددداِن  -٣ 

 

 أمحددددددَد الددددددنددددددبددددددْي الددددددعدددددددندددددداينْ   
ِ
 وضدددددددددددددددوء

صُُُ   ُُُُُُُُُُُُُُ    -٤   عدددىل الصددددددددددددحددديدددِح مدددندددددُه  مُُُت

 

 ُُمترِصا فيام نقلُت عنهُ   

 أسميُت ذا النَّظَْم بنظِم املُْعترََصْ  -5 

 

 يف صفِة الُوضو لَِسيِِّد البَََشْ   

 
 

 

ْل  -6 حدددددِ ُة فدددديددددده ، واملدددددَ َيُ  الدددددندددديدددددِّ  ُتهددددددددددددددْ

 

ْل    ِ ْدع  ال  دددددَ بدددددِ  الدددددقدددددلدددددُب ، والدددددلدددددفدددددُ  فدددددَ

ايْن  -7   بدددددددددداالتددددددددددفددددددددددا  قددددددددددالددددددددددُه احلددددددددددرَّ

 

ِه الدددددددعدددددددظددددددديدددددددمدددددددِة املدددددددعددددددداينْ    بدددددددِ تدددددددْ  يف كدددددددُ

َنْ مدددددا شددددددددددددددداء ندفال  َفْرضدددددددددددددددا -8  لدِّ  ُيصددددددددددَ

 

ْق ددددددددددددددددا   َ  ذا  نددددددَ قددددددَ  مددددددا ن يددددددكددددددن نددددددَ

 إْذ الدددددندددددبدددددْي صددددددددددددددىل بددددديدددددوم الدددددفدددددتدددددِح  -9 

 

ِح     مدددْ  ذا املسدددددددددددْ
ِ
مدددَو بدددددالدددوضدددددددددددوء  اخلدددَ

 
 

 

َبسددددددددددددمدددال  -١1  عدددلددديددددده واجدددددب  بدددددأن يدددُ

 

قدددددددال   إْذ احلدددددددديدددددددُل صددددددددددددددددحَّ فددددددديدددددددام ندددددددُ

 
 

ا  -١١ ن  االسددددددددددددتددديددددداُ  فددديددددده حدددقددددد   ُيسدددددددددددَ

 

ا   قددددددد  صِّ َأْن َأشددددددددددددددددُ  لدددددددام أتددددددد  يف الدددددددندددددددَّ
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ِدْ   -١٢ ُل كدددددفدددددِن بدددددإمجددددداع  ندددددُ  وَغسدددددددددددددددْ

 

ِرْ     ندددددِذِر الدددددفدددددتددددد  الدددددذَّ ُه ابدددددُن املدددددُ  ندددددقدددددلدددددَ

 ثددددددالثددددددا اْو ثددددددنددددددتددددددِن أو بددددددواحدددددددْة  -١٣ 

 

ُْ فددددداحددددفددددظددددْن ذ  الددددفدددددا ددددددةْ     كدددددُل جيددددو

 
 

 

ا  -١٤  وواجدددددددب  عدددددددلددددددديدددددده إن تدددددددوضددددددددددددددددَّ

 

 م ددددددددددددددددم ددددددددددددددددة  واالندددددددتددددددد ددددددداُر أي ددددددددددددددددا  

رِ  -١5   وذا  لددددددديمدددددددر الدددددددذ  يف األَثدددددددَ

 

رِ    ْن وانددددد ددددددُ  يف قدددددولدددددده : فددددددم دددددددددددددددم دددددددددددددددَ

ْب  -١6  ْدُر ذا واحددددددددة  فددددددديدددددددام جيدددددددِ  َوقدددددددَ

 

ِدْ     َو قددددددْد نددددددُ هددددددْ  أمددددددا إىل الدددددد ددددددالِب فددددددُ

َمْل  -١7   والقدُر ذا لكامِل األع دددددددا شدددددددَ

 

ْل    ُِ فددداخلُلُْ  َحصددددددددددددَ  إال بمسددددددددددِح الرأ

ْن ويددندد ددَرْن مددن كددَ ِّ  -١8   يددم ددددددددددم ددددددددددَ

 

 واحددددددددددددة  فدددددددددددإنَّ هدددددددددددذا يدددددددددددكدددددددددددفددددددددددديْ   

ْن يف  -١9  بدددددددالدددددددِ دددددددَ ٍُ صددددددددددددددددا دددددددم  يدددددددُ  وغددددددد

 

   ِ ِق لددددددلدددددام عدددددن طدددددريددددددِق االنددددددْ  الدددددنَّهدددددددددددددددْ

 وفرض  ال سدددددددددددددُل لوجدددده  دون مددددا  -٢1 

 

ام   لدددددددِ  عدددددددنددددددددهدددددددم قدددددددد عدددددددُ
 أ ِّ خدددددددالف 

حدددددا  -٢١   الدددددندددددوو   وابدددددُن حددددد م  والدددددطدددددَّ

 

حددددددددددددا   هددددددددددددم  ددددددددددددذا َ َّ ٍُ  و   وغدددددددددددد

ِر إىل  -٢٢  عدددْ ُه مدددن مدددندددبدددددِت الهددددددددددددَّ د   وحدددددَ

 

ِن ال   قددددددددَ يددددددددِن والددددددددذَّ حددددددددْ  هنددددددددايددددددددِة الددددددددلددددددددَّ

ِم  -٢٣  مدددددَ ِ  أو بدددددالددددد دددددَ لدددددَ َة بدددددالصدددددددددددددددَّ َ ْ
 عدددددِ

 

مِ     ألُْذِن فددددددافددددددهددددددَ
ْرُض مددددددن ُأْذن   والددددددعددددددَ

 
 

هدددددددا إذا هدددددددْي  -٢٤  وواجدددددددب   دددددددلددددددديدددددددلدددددددُ

 

هِ    ْن لددددددددوجددددددددْ بددددددددَ  خددددددددفدددددددديددددددددفددددددددة  ن  دددددددد ددددددددُ

ْعُر منها قْد َحَ ْب  -٢5   وإن يُكْن ذا الهَّ

 

ْب    حددددددَ تددددددَ  مددددددا  ددددددتددددددهددددددا فددددددإنَّ هددددددذا ُمسدددددددددددددددْ
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َك الدديدددددديددِن -٢6  مددن الددفددروِض غسدددددددددددلدددددُ

 

نِ    قددددددددددددَ ْرفددددددددددددَ
ِ

 مددددددددددددن األصدددددددددددددددددددددابددددددددددددِ  ملدددددددددددد

 ٢7-   ْ  وذا بددددداالمجددددداع ، ولددكددن قدددددْد َوقددَ

 

هددددددددْم َأنَّ إىل مددددددددعددددددددندددددددداُه مددددددددَ ْ     خددددددددالفددددددددُ

ِه  -٢8   ودوَن مدددا شدددددددددددِك وجوُ  َغسددددددددددلدددِ

 

َ األمَر النبْي بفعلِهِ     إْذ َفَّسَّ

عدددددا  -٢9   وذلدددكدددم أنَّ ابدددَن صدددددددددددخدددر  َأَ َ

 

 ولدددددددددلدددددددددندددددددددبددددددددديِّ رفدددددددددعدددددددددا  
د   يف َع دددددددددددددددددددُ

ْب  -٣1   وإنَّ  ليدددَل األصددددددددددددابِ  اسددددددددددُتحدددِ

 

ْب    ِ ُة جيدددددددددَ  وقدددددددددال فددددددددديددددددددده الددددددددداملدددددددددكددددددددديدددددددددَّ

ِل  -٣١  لددددددددِّ  لددددددددام أتدددددددد  يف قددددددددولدددددددده وخددددددددَ

 

لِ     فددددددافددددددعددددددَ
 ولددددددلددددددخددددددروِ  مددددددن خددددددالف 

 
 

 

ْرُض  -٣٢ ُ  فددددَ  بددددداالتددددفددددداِ  مسددددددددددددددُح رأ

 

    ُ عددددددْ ِ  ددددددنَّ بددددددَ ْ ُ  يف هددددددل جيددددددُ لددددددْ  واخلددددددُ

عددمدديددِم  -٣٣  ُح الددوجددوُ  يف الددتددَّ اجددِ  والددرَّ

 

َ النبي  بالتعليمِ     إْذ َفَّسَّ

ُل  -٣٤  قددددددبددددددِ ْدبددددددُر بددددددالدددددديددددددديددددددِن ثددددددم يددددددُ  يددددددُ

 

ُل    ُه لدددددددددكدددددددددنَّ هدددددددددذا َأف دددددددددددددددددددَ ٍُ  أو غددددددددد

ْه  -٣5  ِن مدددددعدددددَ  وجيدددددُب املسدددددددددددددددُح لدددددالْذندددددَ

 

هْ    عدددددددَ َ هدددددددام قدددددددْد مجدددددددَ  إْذ احلدددددددديدددددددُل مدددددددعدددددددْ

ْة  -٣6  رَّ ُ  مدددددَ  وفدددددرُض مسددددددددددددددحدددددندددددا لدددددرأ

 

ْدَرةْ    ن  لددددددددكددددددددْن نددددددددُ ُه ُيسدددددددددددددددددَ  تدددددددد ددددددددلدددددددديدددددددد ددددددددُ

 ٣7-  ٍِ  عدددددددىل خدددددددالف  جددددددداَء يف األخددددددد

 

   ٍِ  واألمدددددددددددُر واسدددددددددددددددددددد   بدددددددددددال ندددددددددددكددددددددددد

 
 

 

ْجَلْنِ  -٣8 َك الرِّ  من الفروِض غسددددددددددلدددددُ

 

ْنِ    بددددددددَ عددددددددْ  مددددددددن األصدددددددددددددددددابددددددددِ  إىل الددددددددكددددددددَ

 واخلدددلدددُ  يف مدددعدددنددد  إىل هدددندددددا كدددام -٣9 

 

مدددددددددا  ق  تدددددددددقددددددددددَّ ْرفدددددددددَ  ذا  الدددددددددذ  يف مدددددددددِ

هدددْم  -٤1  لدددِّ حددددداِ  كدددُ  وذا بدددددإمجددددداِع الصدددددددددددِّ

 

هددددددددمْ    كددددددددمددددددددِ نددددددددا حلددددددددُ ْركددددددددُ ل  تددددددددَ
 فددددددددال  ددددددددِ
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َ  لدددددديعدددددقدددددداِ   -٤١  ْ َذَرنَّ الدددددديَّ حددددددْ يدددددَ  ولددددددْ

 

قدددددددددداِ     هددددددددددا يدددددددددد ِذُن بددددددددددالددددددددددعددددددددددِ كددددددددددُ  فددددددددددَيْ

 
 

 

ْب  -٤٢   ددددا َوجددددَ
ُك عنددددد مددددالددددك  لددددْ  والدددددَّ

 

ْب    َتحددددَ  لكْن عىل الصددددددددددحيِح هدددذا ُمسددددددددددْ

حَّ عن النبْي َفَقْ   -٤٣  هدددددا صددددددددددَ  إْذ دلدكدُ

 

ِه ، وأمددددُرُه مدددددا صدددددددددددددحَّ قددددَ ْ   
 مددددن فددددعددددلدددددِ

 
 

 

ِدْ   -٤٤  َتْرتِيُبهدددا عىل الصددددددددددِحيِح قدددْد ندددُ

 

ِرْ     عددددددامَن الددددددذَّ  ونددددددُ
 مددددددذهددددددُب مددددددالددددددك 

 فدددددلددددديدددددَو يف الدددددوجدددددوِ  ذادلددددديدددددُل  -٤5 

 

 وإندددددددددددددام تدددددددددددددعدددددددددددددلددددددددددددديدددددددددددددُل  مت ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ     ٌ   

را -٤6  ُه قددددددد صدددددددددددددددحَّ فدددددديددددددام ُأثددددددِ  بددددددل إنددددددَّ

 

را   تددددددقددددددديددددددُم مددددددا األصدددددددددددددددُل بددددددأن يدددددد خددددددَّ

ْل  -٤7   وذا  أندددددددده لددددددددوجددددددددهدددددددده َغسدددددددددددددددددَ

 

ْل    َق بدعدددددَدُه َجعدددددَ  م ددددددددددم دددددددددددددددة  والدنَّهددددددددددْ

ِب  فديام رواهُ  -٤8  حدددددْ  عنددددده بعُ  الصددددددددددَّ

 

ْرِ     دْ  كدددددَ عدددددْ  عدددددنددددديدددددُت مدددددقدددددداَم بدددددَن مدددددَ

 
 

 

ب  فددددددديددددددده أن يدددددددواْ   -٤9 حدددددددَ تدددددددَ  وُيسددددددددددددددددْ

 

بدددددددددا ْ    ْت صددددددددددددددددددىل وال يدددددددددُ فدددددددددُ  وإن تدددددددددَ

 يف مددذهددِب ابِن شددددددددددداف   إْذ مددا َوَرْد  -51 

 

دْ    مدددددَ تددددَ عددددْ  نددددُص  يددددح  يف الددددوجددددوِ  يددددُ

 إِذ الصددددددددددحدديددُح لدديددو بدددددالرصدددددددددديددِح  -5١ 

 

 كدددددذا الرصدددددددددديدددُح لددديدددو بدددددالصددددددددددددحددديدددِح   

هدددددا عىل الصددددددددددحيِح الُعْرُف  -5٢   وحدددددد 

 

فدددددددو   َو املدددددددقدددددددْ ْرُف فدددددددهدددددددْ  فدددددددام رآُه الدددددددعدددددددُ

 
 

 

ن  أن يددددددعدددددَو بدددددالدددددتدددددوحددددديدددددِد  -5٣  ُيسدددددددددددددددَ

 

يدددددددِ    هددددددِ َر الهددددددددددددددددَّ مددددددَ  فدددددديددددددام أتدددددد  عددددددن عددددددُ

 



 

  
١1 

ٍَ والتَّوَ  الدددددذْ   -5٤  ِدِه التَّطْه يدددددْ َْ  مْ  

 

مدددددذ ْ    ْ  ْاَد حمدددددمدددددُد بدددددُن عددددديسددددددددددددددد  الددددديِّ

رِ  -55  كددْ ُه يف الدددددذِّ ُ ٍْ  وصدددددددددددحَّ أي دددددددددددددددا غددَ

 

ْدِر ْ     عدددددن الصددددددددددددددحدددددا ِّ ا دددددلددددديدددددِل اخلدددددُ

َو ُدعددددددا كددددددفددددددارِة املدددددد ددددددالددددددِو  -56   َوهددددددْ

 

   ُِ  وذا  يف ْمددددددددددانددددددددددنددددددددددا كددددددددددالدددددددددددار

 
 

 

57-  ْ َترصددددددددددَ عدددْ  تدددم بدددحدددمدددددد اهلل ندددظدددُم املدددُ

 

   ْ َترصدددددددددددَ ْ  ُمددددددترصدددددددددددَ  يددددددا حددددددبددددددذا مددددددن ُمددددددُ

َدُدهدددددددددا قدددددددددلددددددددديدددددددددُل  -58  ُه عدددددددددَ  أبددددددددديددددددددداتدددددددددُ

 

 لدددددددكدددددددنَّ مدددددددعدددددددنددددددد  مدددددددا  دددددددا جدددددددلددددددديدددددددُل   

ْن هدددددددداندددددددا  -59  هدددددددا محدددددددد  ملدددددددَ  خدددددددتدددددددامدددددددُ

 

ْن عدددددددددددىل  دددددددددددامددددددددددهدددددددددددا أعددددددددددداندددددددددددا    ومددددددددددَ

 مصددددددددددلدديدددددا عددىل الددنددبدديِّ ا ددددداشددددددددددمددْي  -61 

 

مِ    ٍِ رسدددددددددددددددددددول  خددددددددداتدددددددددَ  خددددددددد
د  مدددددددددَّ َ  حمدددددددددُ

هدددددا قدددددوُل اهددددددندددددا  -6١  ا جيددددمدددددعددددُ  أبدددديددددداادددددُ

 

نددددددددا    مددددددددن الددددددددعددددددددذاِ  ندددددددد ددددددددِّ
د   ويف غددددددددَ

  

 

 البال    نا    بنُ  حممدُ  نا    أبو:  نظمه
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 6 .................................................................. املقدمة

 6 ..................................................................... النِّيَّة

 6 ................................................................. البسمَلة

وا   6 .................................................................. السِّ

 7 ............................................................ نالَكفِّ  غسل

 7 ......................................................... الوضوء فرا  

 7 ............................................................. الوجه غسُل 

 7 ............................................................. اللحية  ليل

 8 ............................................................. اليدين غسُل 

 8 ............................................................. الرأُْ مْسُح 

جلن غسل  8 ........................................................... الرِّ

 9 ........................................................... األع اء َدلُْك 

تيب ْ  9 ................................................................. اليَّ

 9 .................................................................. املواالة

عاء  9 .................................................... الوضوء عقب الد 
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 30 ................................................................. اخلا ة 

 33 ............................................................... الفهرُ
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